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faţă torturilor la care a fost supus. 
Totodată, datorita lui, Târgu-Ocna a 
devenit „loc de pelerinaj”, căci în 
acea închisoare, mulţi deţinuţi si-au 
dat viaţa în numele lui Hristos sau 
au murit cu numele Lui pe buze, 
umplându-se astfel cerul de martiri, 
de oameni care au dat totul pentru 
credinţă. 

Aşa şi noi putem ajunge 
sfinţi. Rugăciunea, faptele bune şi 
cultivarea virtuţilor duc la sfinţire. 
Să nu-L lăsăm pe Dumnezeu să ne 
caute, ci să mergem noi să Îl 
căutăm, căci, în final, în faţa Lui 
vom ajunge şi nu vom şti ce să Îi 
spunem. Să medităm asupra 

faptelor noastre, să ne pregătim 
sufletul pentru viaţa de apoi şi să 
zicem împreună cu Valeriu   
Gafencu: „Doamne Iisuse Hristoase, 
mântuieşte-mă pe mine păcătosul”. 
 

 
 

 
Georgiana Ciobanu, X A 
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Valeriu, a avut numeroase dis-
cuţii în contradictoriu cu mulţi 
deţinuţi, însă a reuşit, de pe patul de 
moarte, să convertească atei la 
creştinism. Însă, cea mai semni-
ficativă faptă de acest fel, a fost 
întâlnirea cu pastorul Wurmbrand, 
ajuns la Târgu-Ocna din acelaşi 
motiv ca şi ceilalţi, bolnav de TBC.  

Richard Wurmbrand, de origine 
evreu, mărturisitor al creştinismului 
protestant, a avut ocazia să vor-
bească cu Valeriu Gafencu, deja 
cunoscut în închisorile României ca 
„sfântul închisorilor”, iar în urma  
discuţiilor, de cele mai multe ori 

contradictorii, a reuşit să 
îl aducă pe calea 
ortodoxismului.  

De-a lungul anilor 
petrecuţi în închisoarea 
din Târgu-Ocna, Gafencu 
şi-a găsit liniştea sufle-
tească şi puterea trupeas-
că în rugăciune, în dra-
gostea faţă de Hristos şi 
faţă de semeni, în faptele 
bune şi în cuvintele de 
duh adresate camarazilor 
săi. 

El se afla în ultimul 
stadiu al TBC-ului de o 
perioadă lungă de timp, 
iar cu fiecare zi el asista la 
moartea unui coleg din 
camera 4, camera muri-
bunzilor, cameră desti-
nată pieirii şi a trecerii 
întru Hristos.  

Misiunea sa de „sfânt 
al închisorilor” s-a incheiat pe 18 
februarie 1952, zi fericită, dar şi 
tristă în acelaşi timp pentru 
deţinuţii de la Târgu-Ocna, căci în 
acea zi Hristos şi-a ridicat la cer 
„unelata” creştinizării şi spitalul-
închisoare a rămas fără cel mai 
înţelept om, fără cel mai bun 
sfătuitor şi unul din miile de martiri 
al perioadei comuniste. 

În urma sa a lăsat multe minţi 
luminate, ucenici care, la fel ca el au 
ajutat la creştinizarea deţinuţilor din 
puşcăriile României comuniste, a 
lăsat de asemenea o dovadă a exis-
tenţei lui Dumnezeu, căci datorită 
lui şi credinţei sale, a reuşit să facă 
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Deşi născut în Basarabia, el şi-a 
urmat studiile în România la cererea 
şi dorinţa tatălui său. 

Misiunea sa, de „sfânt al închiso-
rilor” începe însă în 1941, când a fost 
arestat în timpul unei şedinţe cu fraţii 
de cruce la Liceul Militar din Iaşi. În 
acelaşi an au fost arestaţi alte sute 
de elevi sub aceeaşi acuzaţie, aceea 
de complot împotriva regimului. 

În toamna anului 1941 Valeriu 
ajunge, în urma procesului, la Aiud, 
unde, pe parcursul anilor 1942-1948 
se alatură unui grup de deţinuţi 
care îşi asumau cu mare seriozitate 
viaţa spirituală, ei fiind numiţi, în 
batjocura sau in serios, „misticii”. 

În cadrul acestui grup, el îşi 
cultivă virtuţile, împărtăşeşte cunoş-
tinţele sale duhovniceşti cu „misticii”, 
devenind o „unealtă” a harului divin. 
Mulţi dintre detinuţii din închisoa-
rea de la Aiud au mărturisit că nu 
au mai văzut credinţă în Dumnezeu 
ca cea a lui Valeriu Gafencu.  

Zilnic, „misticii” se reuneau pen-
tru rugăciune, lecturarea Sfintei 
Scripturi şi a altor cărţi religioase; 
aceste lecturi constituind hrana 
sufletească, sursa de putere şi răbdare 
de care aveau nevoie pentru a face 
faţă condiţiilor mizere din închi-
soare. Datorită credinţei sale, harului 
divin care lucra prin intermediul 
lui, Gafencu ajunge un lider al 
„misticilor”, urât de paznici si 
comandanţi, însă iubit şi apreciat de 
ceilalţi deţinuţi.  

Anul 1948 îl poartă pe Valeriu 
Gafencu în celulele închisorii din 
Piteşti, cea mai temută închisoare a 

României comuniste, centru de 
reeducare al deţinuţilor şi locul 
unde legionarii se lepădau de-a lor 
credinţă. Paznicii şi comandanţii 
acestui infern „reeducau” deţinuţii 
prin tortură. Exista un program de 
aproximativ 4-5 ore zilnice de 
tortură, dar înainte de acestea, 
fiecare prizonier era înfometat, 
supus unor umilinţe teribile, acest 
„ritual” fiind pregătitor torturii 
propiu-zise. 

Valeriu Gafencu nu stă mult în 
acest centru de reeducare al 
Piteştiului, căci, bolnav de TBC, este 
trimis la Târgu-Ocna pentru a muri 
„umanitar”. „Umanitarismul” acesta 
al comandanţilor închisorilor este o 
formă de ipocrizie, căci datorită 
programului de tortură, deţinuţii se 
îmbolnăveau, iar pentru a scăpa de 
ei, comandanţii îi trimiteau la spi-
talul-închisoare din Târgu-Ocna. 
Închisoarea aceasta constituie pentru 
deţinuti un refugiu, un loc cu 
program mai lejer, în pofida TBC-
ului de care sufereau. Majoritatea 
doctorilor din acel loc erau deţinuţi, 
foşti studenţi la medicină, care 
dădeau o mână de ajutor doctoriţei 
Danielescu, o adevărată mamă şi 
protectoare a bolnavilor. 

Gafencu, pe durata şederii sale la 
Târgu-Ocna, are un rol important în 
viaţa spirituală a multor deţinuţi, 
reuşind, prin puterea sa de 
convingere şi prin harul său, să 
aducă înapoi la creştinism persoane 
care luptau de o viaţă împotriva 
creştinismului şi a lui Dumnezeu. 
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Dragostea care ne lipseşte... 

Astăzi, mai mult ca oricând, 
suntem „bombardaţi” de tot felul de 
declaraţii şi sloganuri amoroase 
încât, la o primă vedere, am avea 
impresia că în lume abundă iubirea, 
că oamenii se hrănesc reciproc din 
Iubire. Dar, la o privire mai atentă, 
observăm că realitatea este alta, că 
iubirea sinceră, curată şi dezintere-
sată lipseşte aproape cu desăvârşire 
în relaţiile dintre oameni şi că 
iubirea egoistă stăpâneşte multe 
suflete ale semenilor noştri. Niciun 
alt sentiment nu te împlineşte şi nu 
te poate pune în situaţia de a încerca 
fericirea în ce are ea mai curat şi mai 
înalt precum o poate face iubirea. 
Persoana care iubeşte trece peste 
scăderile aproapelui, sesizându-i 
însuşirile ei alese, chiar dacă acestea 
sunt decât virtualităţi. Sfânta Scrip-
tură ne învaţă că cel ce împlineşte 
porunca iubirii, împlineşte toate po-
runcile, căci ea le cuprinde pe toate 
celelalte. Din iubire, Dumnezeu-
Omul Îşi dă viaţa pentru toţi, ca şi 
noi să-I urmăm exemplul, că „atât 
de mult a iubit Dumnezeu lumea 
încât pe Unicul Său Fiu L-a dat 
(morţii), ca tot cel ce crede în El să 
nu moară, ci să aibă viaţă veşnică”. 
Din nefericire, constatăm că iubirea 

între semeni se degradează pe zi ce 
trece. Nu mai există iubire între fraţi, 
înţelegere, pentru că cele stricăcioa-
se şi trecătoare ale acestei vieţi pun 
stăpânire pe trupuri ducându-ne 
spre pierzania sufletului. Iubirea 
desăvârşită a lui Hristos pentru noi 
a constat în faptul că El şi-a pus 
sufletul pentru noi, de aceea şi noi 
avem datoria să ne punem sufletul 
pentru aproapele, adică să avem o 
iubire jertfelnică. Numai imitându-L 
vom reuşi, ca în locul urii şi al 
vrajbei, să avem o inimă iubitoare 
învăluită în iertare, în pace şi bună 
înţelegere. Putem afirma că am do-
bândit dragostea adevărată atunci 
când noi, cei botezaţi în numele 
Sfintei Treimi şi deplin conştienţi de 
menirea noastră pe acest pământ, 
iubim pe toţi oamenii la fel, atât pe 
cei buni, cât şi pe cei răi, indiferent 
de împrejurări. Numai prin Iubire 
vom putea ajunge acolo unde sfinţii 
se împărtăşesc pururea de Iubirea 
cea veşnică. 

Doamne ajută! 

 
 

Prof. Mihai Ilaş 
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Dragostea de Dumnezeu, de aproapele şi de sine 

„Când au auzit fariseii că Iisus a 
astupat gura saducheilor, s-au strâns 
la un loc şi unul din ei, un învăţător 
al Legii, ca să-L ispitească, I-a pus 
întrebarea următoare: „Învăţătorule, 
care este cea mai mare poruncă din 
Lege?” Iisus i-a răspuns: Să iubeşti 
pe Domnul Dumnezeul tău cu toată 
inima ta, cu tot sufletul tău şi cu tot 
cugetul tău. Acasta este cea dintâi şi 
cea mai mare poruncă. Iar a doua 
asemenea ei este: să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi. În 
aceste două porunci se cuprinde 
toată Legea şi Proorocii.” 

Ni se spune clar: „Să iubeşti pe 
aproapele tău ca pe tine însuţi” 
(Matei 22:34-40), căci Dumnezeu a 
creat această lume cu tot ce ne 
înconjoară din imensa Lui dragoste 
pentru oameni. Consider că nu este 
nimic rău în a avea dragoste pentru 
tine însuţi, numai că nu trebuie ca 
această dragoste să ne îndepărteze 
de Dumnezeu. 

Nu este nimic rău în a vrea să 
fim la adăpost de boli sau de dezas-
tre naturale, să vrem să ne asigurăm 
cele necesare traiului nostru de zi cu 
zi, să ne umplem timpul cu activităţi 
care ne fac plăcere şi ne relaxează. 
Numai că toate acestea nu ar trebui 
să ne îndepărteze de Dumnezeu, ci 

dimpotrivă să ne apropie. Dumnezeu 
ne-a dat posibilitatea de a alege între 
ce e bine şi ce e rău pentru noi şi de 
aceea noi ar trebui să alegem doar 
acele lucruri bune şi nu rele ,să încer-
căm să evităm excesele care nu vor 
face altceva decât să ne facă sclavii 
acestei lumi trecătoare din care nu 
vom pleca cu nimic. Căci iată cu cât 
avem mai multă grijă de sufletul 
nostru, cu atât ne vom simţi mai feri-
ciţi, cu adevărat fericiţi şi vom putea 
fi alături de Tatăl nostru în ceruri. 

 Şi aşa cum ne iubim pe noi 
înşine şi dorim să ne fie nouă bine, 
la fel trebuie să simţim şi pentru 
aproapele nostru. Atunci când ne 
este foame mâncăm. La fel trebuie 
să facem şi cu aproapele nostru. 
Când vedem un om înfometat 
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Sfântul închisorilor 

 
„Comunismul a umplut cerul de sfinţi”  

pr. Arsenie Papacioc 

 
„Sfântul închisorilor” 

este o carte ce reuneşte 
mărturii ale victimelor 
regimului comunist cu 
privire la Valeriu Gafencu, 
un student, care, ajuns la 
Iaşi, devine liderul unui 
grup de Frăţii de Cruce, ca 
mai apoi să fie condamnat 
la 25 de ani de închisoare. 

La prima vedere, mulţi 
dintre noi ar crede că acest 
sfânt al închisorilor este 
canonizat fiind sărbătorit 
într-o anume zi a anului. 
Însă nu este aşa. Valeriu 
Gafencu, un om obişnuit, 
un creştin care a suferit din 
pricina chinurilor comu-
niste este numit astfel de 
evreul, convertit la creş-
tinism, Nicolae Steinhardt, 
o alta victimă a acestui 
regim. 

Fiul unui învăţător şi al 
unei femei obişnuite, a cărei 
podoabă era frumuseţea 
trupească şi sufletească, a 
fost educat în spiritul creş-
tinismului încă de mic copil. 
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zis că Dumnezeu e mare, El te 
aşteaptă să te întorci la El, iar 
mântuirea vine odată cu speranţa că 
te vei mântui. 

Se spune că nici după o viaţă 
petrecută cu cineva, nu ajungi să-l 
cunoşti aşa de bine cum ai iluzia că 
o faci. Imaginează-ţi să trăieşti o 
viaţă întreagă cu tine însuţi şi să nu 
te cunoşti nici măcar cât acea 
iluzie... 

Viaţa omului e un drum de-a 
lungul căruia se poate descoperi. 
Perseverând pe acest drum, mereu 
curios, avid de cunoaştere, trecând 
peste toate obstacolele şi de toate 
popasurile, omul se poate mântui. 

Porneşte de la a vedea că fiecare 
an e dominat de o anumită stare 
sufletească. Drumul începe de jos, 
de la păcate. În fiecare an, eşti un 
altfel de păcătos. Am văzut cu toţii 
că păcatele sunt aşa de multe şi că 
există multe combinaţii între ele, iar 
virtuţile pe care le-am învăţat sunt 
doar trei. Pentru ca să ai aceste trei 
virtuţi, e necesar să ai şi altele, dar 
ele rămân tot trei: credinţa, nădej-
dea şi dragostea. După cum spune 
şi Sfântul Ioan Gură de Aur: 
„Virtutea izvorăşte din dragoste, iar 
dragostea naşte virtutea”. 

Dacă anul trecut, am fost fără să 
vreau, mândru până la absurd, anul 
acesta poate voi fi cel mai leneş, iar 
la anul mânios. Anii nu sunt păcă-
toşi. Trecem la alt păcat când am 
terminat-o cu precedentul, când am 
conştientizat de ce păcat suferim, 

când ne-am gândit a doua oară dacă 
nu cumva ceea ce facem, facem din 
mândrie, lene, ură şi când am 
început să ne împotrivim acestor 
abateri de la dreptate. 

Poate că undeva, spre sfârşitul 
drumului, o să experimentăm şi ani de 
virtute, poate că vom scăpa de patimi...  

La virtute se poate ajunge prin 
păcat, pentru că dacă nu cunoşti 
păcatul, virtutea ta nu e deplină. 
Una e să fii fericit fără ispite şi alta e 
să fii fericit cu ispite. 

Dumnezeu ştie ce poţi să faci, 
ştie unde poţi să ajungi şi ştie ce nu 
vei face. Dumnezeu ştie ce vei face 
pentru că depinde de tine ce faci, 
pentru că tu trebuie să faci tot ceea 
ce poţi. 

Ţineam lumânarea în mână, dar 
nu o mai priveam ca în alţi ani. 
Priveam spre preot. Îmi plăcea doar 
să văd un val de lumină care se 
revărsa dinspre mine, dinspre 
mâinile mele... şi mă simţeam aşa de 
bine şi de fericită că acea lumină a 
fost adusă chiar în acea seară de la 
Ierusalim. Poate într-o zi, îmi voi 
petrece Învierea la Ierusalim. 

Curajul, cumpătarea, blândeţea, 
smerenia... credinţa, nădejdea, 
dragostea. 

 
 
 

Ana Stătescu

 

 C 
 

, XI
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trebuie să-i dăm să mănânce, când îl 
vedem însetat să-i dăm să bea, când 
îl vedem dezbrăcat să-l îmbrăcăm. 
Şi chiar şi atunci când acesta are 
toate acestea şi este dezbrăcat spiri-
tual, noi nu trebuie să rămânem indi-
ferenţi în faţa suferinţei semenului 
nostru. Chiar şi cu o vorbă de-l 
putem ajuta, să nu întârziem s-o 
facem căci nu ne costă nimic. Şi 
dacă noi vom cultiva dragostea în 
sufletul nostru, vom vedea că încet, 
încet dragostea noastră va creşte şi îi 
va cuprinde şi pe cei din jurul 
nostru, căci iată cât de multe putem 
face cu o vorbă bună în locul unui 
cuvânt de ocară, cu o mână întinsă în 
loc de indiferenţă şi nepăsare. 

 Şi această dragoste a noastră faţă 
de aproape provenită din dragostea 
de sine va fi încununată şi de 
dragostea faţă de Dumnezeu. Căci 
El şi-a sacrificat Fiul din dragoste 
pentru noi, pentru ca noi să putem 
obţine iertarea păcatelor şi nu ne 
cere nimic în schimb. Desigur că pe 
traseul vieţii vom observa foarte 
multe piedici, deoarece nimeni nu a 
spus că este uşor să menţii vie 
dragostea pentru Dumnezeu şi mai 
ales să-ţi dai seama cum să o 
descoperi dacă nu te-ai născut într-o 
familie în care Dumnezeu este iubit. 
Dar dacă vom avea răbdare şi vom 
fi perseverenţi, vom observa că 
Dumnezeu nu ne lasă singuri şi 
încet, încet vom simţi prezenţa Sa 
ocrotitoare, şi dragostea Sa vie 
pentru oameni. Chiar dacă uneori 

vom simţi că suntem singuri, că toţi 
ceilalţi nu ne fac decât să suferim şi 
dacă pe deasupra vom rămâne sta-
tornici în dragostea noastră faţă de 
Dumnezeu mai târziu vom conşti-
entiza că toate acestea nu au făcut 
decât să sporească dragostea noastră 
pentru Dumnezeu. 

 Fiecare persoană are nevoie să 
îşi umple „găurile” sufletului cu 
dragoste de la Dumnezeu, de la 
partenerul de viaţă, de la cei din jur.  

 

A primi toate acestea este minu-
nat, dar şi mai minunat este să ştii 
să oferi toate acestea. 

Ia gândeşte-te, cititorule, ce s-ar 
întâmpla dacă ai dărui altora din 
cele pe care nu le ai dar ţi le doreşti? 
Doreşti iubire? Dăruieşte iubire şi 
asta vei primi. 

 Niciun efort nu va fi în zadar, ci 
va fi compensat mai devreme sau 
mai târziu.  

 
 

Cristina Chihaia, XI B 
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Tristeţea sau depresia contemporană 

Omul constituie suprema formă 
de dezvoltare pe care natura a 
închipuit-o. Din punct de vedere 
religios, datele sunt aceleaşi, fiinţa 

umană fiind singura care dispune 
de forme complexe ale procesului 
afectivităţii. Detaşarea pe scara evo-
luţiei este posibilă şi datorită acestui 
lucru însă cu cât ceea ce se reali-
zează este mai complex cu atât 
riscurile sunt mai mari. Omul este 
capabil de o paletă de sentimente 
disociate în două categorii: pozitive 
şi negative. Dacă iubeşte la un mo-
ment dat, va apărea şi ura. Dacă 
speră din adâncul sufletului şi iluzia 

nu capată formă materială va sfârşi 
prin a fi deznădăjduit. Dacă râde, va 
ajunge să şi plângă. Dualitatea omu-
lui îi asigură superioritatea faţă de 
universul zoomorf sau cel vegetal 
impunându-se distincţii şi între 
indivizii aceleaşi specii. Pe de o 
parte unii sunt capabili să nu-şi tră-
deze sentimentele, deţinând o artă a 
disimulării, iar de cealaltă parte, 
alţii au ca formă de refulare dezvă-
luirea tumultului interior. Acestă 
vulnerabilitate manifestată uneori 
prin accese de plâns, printr-o stare 
de tensiune continuă pare să ia 
mare amploare în zilele noastre. Se 
vehiculează denumiri ca: tristeţe 
acută, apatie, depresie. Studiile de 
specialitate arată ca aceasta afecţi-
une a psihicului ar putea să ocupe 
primul loc în rândul bolilor popu-
laţiei în anul 2020. Ceea ce oamenii 
de ştiinţă susţin este de-a dreptul 
îngrijorător şi vine să argumenteze 
principiul conform căruia cu cât un 
lucru este mai evoluat, cu atât 
solicită mai multă atenţie iar în 
cazul unui eşec suferinţa este mai 
mare. Alfel spus, tristeţea produsă 
de insucces creşte direct propor-
ţional cu efortul. 
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Drumul spre mântuire 

Peste noapte au înflorit merii şi 
cornii. Peste noapte au trecut şi anii 
noştri. Au trecut mereu cu multe. În 
fiecare primăvară vezi asta cu me-
lancolie, pentru că în fiecare primă-
vară trebuie să te schimbi, să-ţi 
împrospătezi speranţele. 

Unii dintre noi s-au pregătit pen-
tru Învierea Domnului. Unii dintre 
noi nu s-au pregătit cum ar fi trebuit. 

Înconjuram o singură dată bise-
rica şi îmi spuneam că sunt aşa de 
păcătos, încât nu merit raiul, că, 
dacă nu-l merit, de ce să exagerez în 

fapte bune. Religia poate fi conver-
tită într-o afacere, ca şi dragostea, 
dar nu mai e aceeaşi. Religia şi 
dragostea au noţiunile afacerilor, 
dar nu se supun aceloraşi reguli. 
Poţi investi cu spiritul tău în tot ceea 
ce este bine sau rău, îţi poţi vinde 
sufletul, poţi scoate un profit destul 
de bun, rămâi cu datorii. Uite, 
Doamne, ce bun sunt, fă-mi un bine. 
Cu spirtitul nu merge aşa. Dar în 
dragoste, ca şi în religie, trebuie să 
dai mai mult decât ai, trebuie să vrei 
să dai, să investeşti donând. Mi-am 
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pentru vieţuitoarele din trecut. Mai 
departe încep ipotezele: 
- concentraţia iniţială a elemen-

tului radioactiv care se va 
dezintegra este cunoscută; 

- în lipsa oricărei informaţii des-
pre acele vremuri, se asumă că 
raportul C12/C14 s-a echilibrat 
şi a ajuns constant la nivelul 
presupuselor ere geologice, 
deci ceea ce constatăm astăzi a 
fost valabil şi atunci; 

- rata procesului constanta şi 
egală cu cea de astăzi, pe tot 
parcursul erelor geologice, în 
lipsa oricăror factori favori-
zanţi sau defavorizanţi; 

- lipsa pe parcurs a oricărei alte 
surse a elementului radioactiv 
final care se dozează. 

Măsurînd concentraţia de C14 în 
roci sau fosile, prin comparaţie cu 
cea actuală se obţine o diferenţă 
care, prin timpul de înjumătăţire 
(5.730 de ani pentru C14), sugerează 
intervalul de timp dintre cele două 
momente. Dată fiind perioada sa de 
înjumătăţire, C14 nu se pretează la 
estimăriale unor intervale mai mari 
de cca. 30.000 de ani. Alţi izotopi au 
timpul de înjumătăţire de miliarde 
de ani şi sigur că orice aproximare 
duce la erori de sute sau măcar zeci 
de milioane de ani.  

Cercetările recente dovedesc însă 
că raportul celor doi izotopi ai 
carbonului nu a ajuns la echilibru 
nici în prezent (rata de formare este 
cam de 1,5 ori mai mare decît cea de 

descompunere). De aici unii savanţi 
au tras concluzia unei vîrste mici a 
planetei. Nici ultimele ipoteze din 
metodologia de datare nu sunt 
concludente. Un exemplu devenit 
clasic în mai puţin de un sfert de 
secol este cel al „ţinuturilor cu rigole” 
din statul Washington. Fără studii 
detaliate, în mod tradiţional, se 
accepta că au apărut pe parcursul a 
milioane de ani. În 1980, Brety a 
primit cea mai mare distincţie din 
geologie pentru a fi demonstrat că 
sunt consecinţa „inundaţiei Spokane” 
care le-a format în 1-2 zile, nu în 1-2 
milioane de ani.  

Cunoscutul astronom participant 
la programele N.A.S.A., Carl Sagan, 
evoluţionist convins şi cel mai 
cunoscut om de ştiinţă care şi-a 
consacrat viaţa popularizării ideilor 
evoluţioniste prin mass-media, 
recunoaşte cu onestitate în cartea sa 
„Cosmos”: „Ceea ce dezvăluie fosilele 
ar putea fi compatibil cu ideea existenţei 
unui Creator”.  

 
 

 

 
Veronica Grădinariu, Master Biologie 
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Astăzi se utilizează atât de des 
cuvântul depresie. Acesta se difere-
nţiază pe categorii de vârstă, sex, 
direcţie profesională. Tinerii sunt 
mai predispuşi la depresii decât 
adulţii datorită unor idealuri pe care 
le au iar în cazul neîndepliniriii 

acestora apare sentimentul inuti-
lităţii şi scăderea încrederii în forţele 
proprii. Fiind o etapă de cunoaştere 
şi de definitivare a unui anumit 
contur, tânărul nu se cunoaşte bine 
pe sine, dar nici regulile lumii în 
care trăieşte. De aceea cunoaşterea 
poate lua o formă negativă (cunoaş-
terea iubirii se poate solda cu des-
părţirea, lucru care poate afecta 
echilibrul interior; cunoaşterea poate 
fi de natură intelectuală iar când 
apare un impediment, natura tână-

rului îl face să se închidă), care se 
traduce prin termeni ca: psiholog 
sau chiar psihiatru. Bătrânii pot 
suferi din cauza ieşirii din mediul 
activităţilor sociale, având senzaţia 
de izolare, sentimentul inutilităţii. 
Paralelismul în ceea ce priveşte 

caracteristica tristeţii 
se poate realiza şi 
altfel: femei – bărbaţi. 
S-a căzut de acord că 
femeile manifestă o 
sensibilitate mai ridi-
cată şi sunt mai 
expuse decât bărbaţii 
la depresii. În timp ce 
o femeie îşi asumă 
vina, un bărbat o 
aruncă asupra celor 
din jur. Atunci când o 
femeie se simte rănită 
se retrage, un bărbat 
atacă. Femeile au 
complexul inferiori-
tăţii fiind tentate să-şi 
minimalizeze atribu-
tele, în timp ce un 

bărbat are complexul superiorităţii, 
prezentându-se ca ideal de frumu-
seţe şi inteligenţă. Toate aceste 
diviziuni stabilite pe anumite criterii 
sunt relative, întrucât totul depinde 
de construcţia sufletească a fiecă-
ruia. Personalitatea determină 
comportamentul în diferite situaţii, 
însă ceea ce este cu adevărat sigur 
este că în societatea contemporană 
omul este mult mai expus la 
depresie decât în trecut. 
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Cauzele depresiei sunt multiple, 
însă există anumite elemente mai 
pregnante, detalii care s-au transfor-
mat, comparativ cu ceea ce se găsea 
cu 10-20 de ani în urmă. Idealurile 
omenirii s-au schimbat. Acum nu se 
mai doreşte un trai liniştit şi împă-
carea cu ceea există, ci se râvnesc 
anumite lucruri. Ambiţia este un 
atribut al personalităţii, însă în 
forma sa paroxistică se converteşte 
în invidie, ură, râvnirea la bunul 
aproapelui şi, implicit, căderea în 
păcat. Idealul comun este prosperi-
tatea financiară, care depăşeşte, de 
altfel, limitele traiului decent. Întrea-
ga fiinţă se angajează pentru înde-
plinirea acestui scop, noţiunea de 
scrupul fiind unitată şi asimilată în 
memoria colectivă arhaismelor şi de 
aici apare inutilitatea utilizării sale. 

Tristeţea, însă, este un proces 
afectiv consfiinţit în limitele norma-
lului, dar când se instalează pentru 
o perioadă îndelungată de timp 
devine patologică. Manifestările sunt 
multiple, de la oboseală continuă la 
apatie, anorexie sau bulimie, sau 
chiar dorinţa de sinucidere. Ceea ce 
omul contemporan uită este că 
există Dumnezeu şi el este cheia 
tuturor întrebărilor, neliniştilor sau 
supărărilor. În cazul bolilor, un rol 
important îl joacă medicul de spe-
cialitate, dacă este dublat de ajutorul 
duhovnicului. Faptul că Dumnezeu 
nu se mai găseşte pe lista priorită-
ţilor de zi cu zi se poate foarte uşor 

observa datorită numărului din ce 
în ce mai mare de depresivi. 

Soluţii şi metode de tratament se 
găsesc, însă eficacitatea acestora de-
pinde de motivaţia interioară şi de 
regăsire a lui Dumnezeu ca soluţie 
salvatoare. Nu mai există astăzi acea 
voinţă de cunoaştere a lui Dumnezeu, 
însă, dacă nu se conştientizează că 
singura evadare din lumea tristeţiii 
este divinitatea, atunci toate previ-
ziunile medicilor se vor adeveri. 
Anul 2020 va aduce depresia pe pri-
mul loc în rândul bolilor mondiale. 

 
 
 

Alina Nedelcu   C 
 
 
 
 

 

, XI

Ş T I I N Ţ Ă  Ş I  C R E D I N Ţ Ă  

Lumina  Cred in ţe i                                                          Noiembr ie  2009  

37 

mai adaptat mediului de viaţă, se 
reproduce şi ajunge să lase mai 
mulţi descendenţi care vor avea 
genele ce i-au permis părintelui 
supravieţuirea.  

Pentru ca acest mecanism să 
funcţioneze cu consecinţe evolu-
ţioniste mai este nevoie de două 
premise: variaţiile, în baza cărora 
unii indivizi se arată mai bine 
adaptaţi la mediul respectiv, să fie 
ereditare, iar suportul material al 
informaţiei genetice să poată suf eri 
modificări, numite mutaţii. Pentru a 
fi transmise, aceste mutaţii trebuie 
să fie favorabile şi să exprime 
caractere superioare celor actuale. 
Astfel, evoluţia ar putea însemna 
ameliorarea la infinit a populaţiilor. 
Cînd în generaţiile viitoare se 
acumulează suficiente modificări, 
populaţia finală ajunge să nu mai 
semene cu populaţia iniţială într-un 
grad care permite să fie privită ca o 
nouă specie.  

Speciaţia este forma de evoluţie 
supremă, întrucît are ca finalitate 
apariţia principalei categorii siste-
matice – specia – definită ca o sumă 
de populaţii izolate reproductiv de 
altele prin mecanisme genetice 
(Mayr, 1942). 

 
*** 

În straturile sedimentare au fost 
găsite resturi de vieţuitoare numite 
fosile. Vechimea straturilor a fost 
pusă în asemenea grad în legătură 
cu fosilele, încît acestea au devenit 

un indicator al vîrstelor geologice, 
care sunt chemate apoi să confirme 
vîrsta altor fosile şi mai departe 
evoluţia organică.  

Ştiinţa paleontologiei merge 
mînă în mînă cu geologia. Legată de 
geologie este discutabilă chiar meto-
dologia de evaluare a vîrstei rocilor. 

Au fost imaginate diferite meto-
de de datare pe baza izotopilor 
radioactivi ai unor elemente. 
Aceştia sunt atomi cu exces de 
neutroni, de care încearcă să scape 
emiţînd în mediu radiaţii. Ritmul în 
care fac aceasta se măsoară prin 
ceea ce se cheamă „timp de 
înjumătăţire”. Primul izotop folosit 
a fost C14, mai ales pentru datarea 
substanţelor organice puse pe 
seama activităţii unor forme vii. 
Acestea fixează în mediu carbon 
normal (C12) şi izotopul său 
radioactiv amintit în proporţia în 
care aceste forme de carbon se 
găsesc în mediul înconjurător. 
Regula este valabilă şi acum şi 
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răspîndirea lor, nu la prima lor 
apariţie, care nu este prin prove-
nienţa unei forme din alta, ci creaţie 
pentru prima dată a lui Dumnezeu.  

Mai rămăne de lămurit problema 
„felului” fiecărei făpturi. Sfinţii 
Părinţi ne învaţă că deşi în cele trei 
zile ale facerii (a treia, a cincea şi a 
şasea) au fost create toate speciile 
existente astăzi sau dispărute între 
timp, „felurile” din Biblie nu sunt 
exact „specii”, aşa cum le defineşte 
taxonomia ştiinţifică astăzi. Mai 
multe „specii” pot fi cuprinse în 
acelaşi „fel”. Sfîntul Vasile cel Mare 
a exemplificat păstrarea acestor 
feluri astfel: „După cum sfera dacă se 
împinge şi este pe un loc înclinat merge 
la vale datorită alcătuirii sale şi a 
însuşirii locului şi nu se opreşte înainte 
de a ajunge pe loc şes, tot aşa şi 
existenţele, mişcate de o singură 

poruncă, străbat în chip egal creaţia, 
supusă naşterii şi pieirii şi păstrează 
pînă la sfîrşit continuarea felurilor, prin 
asemănarea celor ce alcătuiesc felul...”. 

 
*** 

Ştiinţa explică diversitatea lumii 
vii prin evoluţie. La baza evoluţiei 
este pusă selecţia naturală care constă 
în supravieţuirea celor mai apte 
exemplare, adică cele mai bine 
adaptate la mediul respectiv. Se 
pune problema unei supravieţuiri 
pentru că se pleacă de la premisa 
unei suprapopulări a nişei ecolo-
gice, ceea ce va provoca o luptă 
pentru existenţă. Întrucît indivizii 
oricum mor cîndva, se acceptă drept 
cîştigători ai luptei pentru existenţă 
cei care înainte de moarte se repro-
duc; este un cîştigător mai detaşat al 
luptei pentru existenţă cel care, fiind 
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Rolul terapeutic al părintelui duhovnicesc 

Încă de la începutul nevoinţei 
duhovniceşti omul trebuie să afle 
calea cea bună şi să înveţe a se feri 
de cursele vrăjmaşilor. Puterea sa de 
discernământ duhovnicesc nu este 
deplină, el fiind împovărat de griji, 
dominat de tehnologie, aflat sub 
robia „duhului lumesc”. „Cununa 
creaţiei” are nevoie de o călăuză pri-
cepută, de un doctor iscusit care să-i 
aline toate suferinţele, să-l 
povăţuiască spre culmile împă-
răţiei lui Dumnezeu, adică are 
nevoie de un iscusit părinte 
duhovnic.  

Aflat pe primele trepte ale 
urcuşului ce duce spre mân-
tuire, omul are o oarecare 
împotrivire la gândul că trebuie 
a se lăsa întru totul în grija 
părintelui duhovnic. Din mân-
drie şi orgoliu el consideră că 
poate străbate de unul singur 
calea nevoinţei, dar astfel se amă-
geşte. Pentru a-şi păstra sănătatea 
deplină a sufletului fiecare are 
nevoie de un duhovnic. Precum 
doctorii, cu ajutorul leacurilor 
vindecă trupul şi îl păzesc pe cel ce 
li se încredinţează de posibilele boli, 
tot astfel părintele duhovnic 
vindecă suferinţele lăuntrice şi 

păzeşte sufletele fiilor de atacurile 
vrăjmaşilor.  

Nevoia de îndrumare duhovni-
cească ţine mai întâi de neputinţa 
omului de a se cunoaşte pe sine 
însuşi, atâta vreme cât este bântuit 
de patimi. Acestea îi strâmbă jude-
cata, îl împiedică să distingă binele 
de rău şi să vadă cele ce îi sunt cu 
adevărat de folos. Luându-se după 

propria-şi minte omul nu ştie ce cale 
să aleagă, fiind întunecat de vălul 
împătimirii. El se află în primejdia 
de a umbla întru voia sa şi astfel se 
împotriveşte voii divinităţii, datorită 
stării păcătoase în care se află. 
Dându-se în grija unui duhovnic 
omul poate a-şi birui voia, ce este 
„zid de aramă între el şi 
Dumnezeu”. Din pricina necu-
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noaşterii primejdiilor ce-l înconjoară 
şi a mijloacelor prin care le poate 
înfrunta, fiind „la vârsta duhovni-
cească de prunc”, urmaşul lui 
Adam se afla în pericolul de a 
călători în întuneric, având nevoie 
de o călăuză ce să-l lumineze 
arătându-i drumul cel bun.  

Dar nu numai „cei începători” au 
nevoie de lumina unui duhovnic, ci 
şi „cei sporiţi”, deoarece laţurile 
celor vicleni se înmulţesc pe măsură 
ce omul se apropie de sfârşitul 
alergării, iar căile îi sunt din ce în ce 
mai puţin cunoscute. Numai prin 
ascultarea faţa de părintele duhov-
nicesc poate călători până la capăt 
„fără primejdie şi fără rătăcire”.  

Între părinte şi fiul său dohovni-
cesc nu se stabilesc relaţii de felul 
acelora dintre maestru şi discipol, ci 
de felul acelora ce există între tată şi 
fiu, legături bazate pe iubire 
reciprocă. Menirea duhovnicului nu 

este aceea de a instrui, de a da 
indicaţii teoretice, ci aceea de a-l 
naşte în duh pe ucenic, de a-i fi 
alături „până ce Hristos va lua chip 
în el”. Duhovnicul se implică întru 
totul în viaţa lăuntrică a celui ce-şi 
deschide porţile inimii în faţa aces-
tuia, descoperindu-i cugetele şi 
trăirile sale. Astfel „bătrânul” poate 
cunoaşte pe deplin bolile ce-i vată-
mă sufletul fiului său duhovnicesc.  

Grija şi îndrumarea duhovni-
cească nu sunt uşor de împlinit, 
terapeutica spirituală fiind o artă şi 
o ştiinţă mult mai dificilă decât 
vindecarea trupurilor, datorită ca-
racterului tainic şi greu de cunoscut 
al realităţilor duhovniceşti. Trata-
mentul „prescris” de părintele 
duhovnicesc este întru totul adaptat 
personalităţii bolnavului şi situaţiei 
sale. „Bătrânul” poate da leacul po-
trivit deoarece şi-a câştigat iscusinţa 
prin propriile încercări, dobândind 
darul discernământului duhovni-
cesc.  

Cea dintâi condiţie a exercitării 
paternităţii duhovniceşti este depli-
na sănătate sufletească. Nepătimirea 
îl face pe duhovnic vrednic de lumi-
nare de la Dumnezeu în lucrarea sa, 
primind lumina Duhului fără de 
care nu poate fi călăuză neînşelată, 
ci doar „orb care pe orb călăuzeşte”. 
Prin luminarea Sfântului Duh 
părintele primeşte puterea de a 
cunoşte inimile (cardiognosia), de a 
descoperi „omul cel lăuntric” din 
fiecare, cu toate bolile neştiute şi 
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Ziua a cincea 

Din toate timpurile, studierea vieţii s-a arătat aproape de 
nedespărţit de ideea de finalitate. Nu poţi concepe că totul 
a luat naştere din întîmplare. Cum poţi să crezi că 
formarea unui ochi funcţional, a unui creier cu 
nenumăratele lui conexiuni se datorează unei serii de 
întîmplări? 

Emile Guyenot – biolog 

 
„Apoi a zis Dumnezeu: <Să 

rodească apele vietăţi însufleţite şi 
păsări zburătoare pe pămînt, sub tăria 
cerului>!Şi s-a făcut aşa. Şi a făcut 
Dumnezeu animalele cele mari din ape 
şi toate fiinţele vii, ce se tîrăsc, care le-
au rodit apele după felul lor şi toate 
păsările înaripate după felul lor. Şi a 
văzut Dumnezeu că sunt bune. Şi le-a 
binecuvîntat Dumnezeu zicînd: 
<Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi 
apele mărilor şi păsările zburătoare să 
se înmulţească pe pămînt>! Şi s-a făcut 
seară şi s-a făcut dimineaţă: ziua a 
cincea.” 

 
Sfîntul Vasile cel Mare sugerează 

că păsările au fost făcute împreună 
cu peştii, avînd ca mediu de viaţă 
deopotrivă apa, întrucît au un mod 
de locomoţie asemănător, un fel de 
a „înota” în medii diferite, apă şi 
aer. 

Ca şi în cazul plantelor, primele 
exemplare din fiecare fel („pîrgă”, 
după expresia din Hexameron) sunt 

făcute de Dumnezeu în mod minu-
nat, din nimic, dar apoi le rînduieşte 
un mod de reproducere. Pe această 
cale au împlinit porunca de a se 
înmulţi. „Mulţimea lor va avea loc din 
naşterea lor, a unora din altele”, spune 
Sfîntul Vasile cel Mare. Dar aceasta 
se referă numai la proliferarea, la 
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încrederea şi credinţa în Dumnezeu 
au fost virtuţile care i-au dat putere 
acestui om să lupte cu un sistem 
vitregit şi să realizeze o parte din 
visul său. Visarion Puiu este o per-
sonalitate care merită toată admi-
raţia noastră şi pe care ar trebui să o 
sădim în noi pentru a ne călăuzi cu 
harul ei pe drumul întortocheat al 
vieţii.  

 O luptă neîntreruptă şi dârză 
asemănătoare cu cea a acestui om 

neobosit în căutarea adevărului, însă 
nu cu un sistem alterat de lucrurile 
josnice existente în această lume, ci 
cu ispitele care ne pândesc la fiecare 
pas ar trebui să ducem şi noi în 
fiecare zi a vieţii noastre. 

Dacă suntem în căutare de 
modele ar trebui să ne îndreptăm şi 
către Mitropolitul Visarion Puiu, să 
culegem toate calitaţile, să ne 
împodobim cu ele, să facem din ele 
un ţel, sperând că într-o zi acestea se 

vor confunda cu tabloul 
sufletului nostru.  

 
 
 
Raluca-Andreea Cărpuşor, XI A 
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cugetele cele mai tăinuite. Această 
cunoaştere nu-l face judecător al 
celor ce aleargă la el, duhovnicul 
scoţând la iveală „cele ascunse ale 
omenilor”numai spre folosul lor.  

Pentru a fi cu adevărat călăuză şi 
tămăduitor trebuie ca duhovnicul să 
ţină „învăţăturile cele sănătoase”, 
iar în lucrarea sa de vindecare a 
sufletelor să urmeze cu credincioşie 
învăţătura Părinţilor din vechime. 
El trebuie nu numai să ducă o viaţă 
pe măsura învăţăturilor sale, ci să 
fie şi experimentat. Trebuie să fi 
trecut peste stavilele ivite în cale 
„fiind el însuşi ispitit”pentru a 
putea „celor ce se ispitesc să le 
ajute”. Astfel învaţă şi sfântul Ioan 
Casian: „Dacă vrem în fapt să 
ajungem o adevărată desăvârşire a 
virtuţilor trebuie să-i urmăm pe acei 
dascăli şi îndrumători care au 
dobândit-o şi experimentat-o în 
mod real, nu imaginându-şi-o în 
discuţii fără miez”.  

Smerenia este condiţie şi semn al 
adevăratei duhovnicii. Ea se mani-
festă prin sentimentul părintelui că 
el însuşi este păcătos, acesta făcân-
du-l a simţi aceeaşi suferinţă şi 
durere ca şi acela care i se încredin-
ţează. Compătimirea, mai bine zis 
împreună pătimirea, este strâns 
legată de smerenia duhovnicului. 
Aceasta este semnul vădit al iubirii 
sale, manifestată prin îndelungă 
răbdare, multă blândeţe şi iertare. 
Adevăratul părinte nu-şi alege fii 
duhovniceşti, ci îi primeşte cu bună-

tate pe toţi cei ce-l caută şi mai ales 
pe cei chinuiţi de mari neputinţe 
spirituale. Acesta se roagă pentru ei 
şi îi tămăduieşte mai întâi prin 
cuvânt, căci „limba celor înţelepţi 
aduce tămăduiri”. Cei bolnavi din 
punct de vedere spiritual nu aşteap-
tă sfaturi teoretice ci uşurarea 
suferinţelor. Părintele lucrează prin 
însăşi pilda vieţii sale, arătându-le 
fiilor duhovniceşti prin fapte cum se 
cuvine să vieţuiască pentru a fi 
bineplăcuţi Tatălui Ceresc.  

Părintele duhovnicesc nu-şi 
impune silnic puterea primită prin 
harul lui Dumnezeu. El aşteaptă 
conlucrarea fiului, acesta având 
datoria de a-l asculta. Dar această 
ascultare nu înseamnă o supunere 
oarbă faţă de o autoritate, ea bazân-
du-se pe credinţă, încredere desă-
vârşită şi iubire.   

 
 
 

 

Daniela Surdu, IX C 
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Sfântul Lavrentie al Cernigovului 

„Prin sfinţii care sunt pe pământul Său, 
minunată a facut Domnul toată voia întru ei” 

(Ps. 15,3) 

 

În fiecare om zace un sfânt pier-
dut în întunericul indiferenţei al 
nepăsării şi împreună cu el, puterea 
şi harul dat de Dumnezeu omului 
pentru a dobândi sfinţenia. A fi 
sfânt nu ar trebui sa constituie o ui-
mire şi o excepţie. Din clipa în care 
fiecare creştin conştientizează profun-
zimea îndemnului lui Dumnezeu: 
„Sfinţiţi-vă şi veţi fi sfinţi, că Eu, 
Domnul Dumnezeul vostru, Sfânt 

sunt” (Lev 11, 44), sfinţenia devine 
mai mult decât o necesitate, devine 
un firesc.   

Unul dintre creştinii adevăraţi ai 
lui Dumnezeu care a înţeles că 
singura cale către sfinţenie este a 
descoperi voia Lui, a o înţelege în 
deplinătatea ei şi a o împlinii cu 
orice preţ, este Sfântul Lavrentie al 
Cernigovului, născut în anul 1868 şi 
canonizat în anul 1993. 

Darul înaintevederii, credinţa şi 
iubirea sunt de o profunzime atât de 
mare încât cuvintele se dovedesc 
mici şi neputincioase de a contura 
înţelesuri atât de adânci. 

Sfântul Lavrentie, curăţindu-şi su-
fletul de patimi şi petrecând în nepăti-
mire, s-a învrednicit să vadă lumea 
îngerilor, fiind încă în trup. De aici 
vine şi darul proorociei, pe care l-a avut 
stareţul din mila lui Dumnezeu, dar 
despre care mărturisesc şi unele eveni-
mente din viaţa sa. Cu mult înainte de 
închiderea mănăstirilor şi a bisericilor, 
cuviosul a atenţionat: „Păstraţi cărţile 
bisericeşti, ele ne vor fi încă de folos. 
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Reuşeşte să însufleţească această 
instituţie, neavând niciun fel de 
sprijin. Regele Carol al II-lea îi dă de 
ştire lui Visarion Puiu că trebuie să 
preia Mitropolia Bucovinei. Sub 
stăpânirea austriacă, această insti-
tuţie a prosperat, adunând averi 
considerabile, iar după revenirea 
Bucovinei la România, unii oameni 
politici au dorit să îndepărteze 
conducerea bisericească şi să preia 
toate aceste bunuri. Însă noul 
mitropolit a reuşit să le gestioneze 
cu înţelepciune, aducând îmbună-
tăţiri uriaşe sistemului: reconstru-
irea unor biserici din Cernăuţi, ridi-
carea palatului cultural, acordarea 
unor sume semnificative pentru 
reînfiinţarea Episcopiei Maramure-
şului şi a unor ajutoare trimise în 
străinătate pentru sprijinirea Orto-
doxiei. Prin aceste activitaţi nu se 
poate spune că Mitropolitul a stârnit 
recunoştinţa în sufletele oamenilor, 
ci dispreţul. A fost chiar denigrat 
prin broşuri şi pamflete şi s-au 
început unele cercetări prin justiţie 
asupra modului în care sunt 
administrate averile. În cele din 
urmă Visarion Puiu se retrage din 
scaunul Mitropoliei Bucovinei.  

Cu puţin înainte ca România să 
fie invadată de trupele armatei roşii 
se autoexilează. Este condamnat la 
moarte, în contumacie, în 1946 şi 
trimite numeroase scrisori în ţară 
prin care solicită sprijin pentru a-şi 
demonstra nevinovăţia. În această 
perioadă înfiinţează Eparhia Orto-

doxă a Românilor din Străinatate, 
face numeroase apeluri către diferite 
organisme internaţionale pentru a 
veni în sprijinul ţărilor ocupate de 
sovietici, vizitează lagăre în care se 
aflau români, condamnă razboiul, 
militează pentru pace şi reîntregirea 
creştinismului.  

 Sfârşitul vieţii pământeşti a fost 
marcat de lipsuri şi de nerecunoaş-
terea faptelor lui bune şi a străda-
niei lui de a menţine viaţa spirituală 
a poporului la un nivel înalt.  

Viaţa acestei personalitaţi con-
troversate a fost pusă în umbră 
pentru mult timp, însă faptele sale 
au rupt întunericul uitării în care a 
fost aruncat. Curajul, dragostea, 



I S T O R I A  C R E Ş T I N I S M U L U I  

L u m i n a  C red in ţ e i                                                                    N o i e m b r i e  2 0 0 9  

32

 

Mitropolitul Visarion Puiu 

Suntem într-o căutare perma-
nentă de modele care să ne călău-
zească viaţa. De cele mai multe ori 
suntem atraşi de poleiala aurită a 
multor modele, care ascund sub 
aparenţele strălucitoare lucruri 
înnegrite de mâinile lacome ale 
păcatului. Noi oamenii, fiinţe 
neexperimentate şi orbite de lucirea 
acestora, dorim cu înverşunare să 
atingem acest ideal şi nu mai 
observăm trecerea umilă şi smerită 
a adevăratelor modele spirituale. 

Chiar dacă acestea nu sunt sfinţi, au 
facut paşi mari pe treptele sfinţeniei. 
Uneori le dispreţuim şi după foarte 
mult timp le aducem în lumina cea 
curată a adevărului .  

Un astfel de model este şi 
Visarion Puiu, mitropolitul Buco-
vinei, care a dus o intensă luptă cu 
sistemul politic şi cu clerul absorbit 
de treburile lumeşti şi superficiale 
pentru a reînvia atât spiritul Bise-
ricii în conştiinţa oamenilor, cât şi 
pentru a înflori instituţiile sale. 
Astfel se justifică şi numele de 
„călugar ostaş” dat de către Nicolae 
Iorga.  

Născut pe data de 27 februarie 
1879, în Paşcani, într-o comunitate 
formată dintr-un amestec uimitor 
de culturi, este crescut în spiritul 
unei credinţe simple şi pure de către 
părinţii săi. Urmează diferite şcoli 
pentru a-şi întregi cunoştinţele în 
domeniul teologic. După reflectări 
îndelungate, alege calea monahis-
mului, dorind să-şi aducă aportul la 
reformarea acestuia. Pleacă la 
Academia teologică din Kiev pentru 
a-şi continua studiile. Aici observă 
viaţa spirituală intensă a întregii 
societăţi şi se naşte în sufletul său 
dorinţa de a întări credinţa popo-
rului român. În anul 1921 ajunge 
episcop al Curţii de Argeş, însă 
datorită clerului slab pregătit şi 
politicizat, acceptă după doi ani să 
treacă la episcopia nou înfiinţată a 
Hotinului cu reşedinţa la Balţi. 
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Vor mai fi şi mănăstiri şi arhierei şi 
toate ne vor fi de folos.”  

Cuviosului îi plăcea adesea să repete 
pentru întărirea duhului fiilor săi, 
cuvintele: „Cine este fricos şi laş, acela 
nu este ostaş al lui Hristos”. 

O călugăriţă îi citea părintelui pra-
vila şi a aţipit; trezindu-se a privit 
speriată la dânsul. Ochii stareţului erau 
ca de foc. Se ruga.  

Uneori, înaintea trapezei de obşte 
spunea: „Nu vreau sa mănânc, dar tre-
buie să vă vad, sa vă spun ce vă aşteaptă 
pe toate.” El însuşi plângea şi se mâhnea: 
„dacă aţi şti ce îi aşteaptă pe oameni, şi 
ce ne stă nouă înainte, cum se chinuiesc 
oamenii în iad”. 

Din mărturisirile monahiei M.: 
„Odată am avut cinstea să-l conduc de 
mână pe părinte la biserică. Era aşa de 
slab, mergea şi se împiedica, iar eu îl 
ţineam cu toată puterea. Îmi era milă de  
părintele nostru şi mă gândeam: Să am 
o asemenea putere l-aş lua pe scumpul 
bătrânel, l-aş duce în cafas şi l-aş aşeza 
la pupitru să dirijeze corul. Eu doar mă 
gândeam, dar stareţul mi-a răspuns: 
Ehe, dacă ai avea putere! Dar nu este 
putere. Să te mântuiască Dumnezeu că 
ai gândit aşa.”  

Întrucât „sfinţenia vine din 
dragoste şi toţi cei ce cred şi iubesc 
cu adevărat sunt sfinţi” să ne 
ostenim neîncetat să dobândim 
dragostea, adică pe Dumnezeu în 
inimile noastre. 

 
 

Alexandra Andriucă, XII B 
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Frica sau lipsa de a îndrăzni 

Frica este o stare de suflet foarte 
intensă, generată de pericolul de a 
pierde un lucru foarte important. 
Aceasta poate fi privită ca patimă 
sau virtute. 

Dacă privim acest senti-
ment ca pe o virtute, aceasta 
primeşte două forme. Prima 
formă corespunde instinctu-
lui vital, de conservare, frica 
devenind astfel „o putere ce 
susţine existenţa prin ferire” 
aşa cum spune Sfantul 
Maxim Marturisitorul. În 
particular, ea devine frica 
de moarte, de a pierde ceea 
ce Creatorul ne-a dăruit 
pentru a păstra, moartea şi strică-
ciunea fiind fenomene contra firii. 

A doua formă este frica de 
Dumnezeu, de pedeapsa Lui, de a 
nu fi despărţit de El. Această formă 
este asemănătoare celei anterioare 
prin faptul că omul, iubindu-şi pro-
pria fiinţă şi viaţă, dacă le cunoaşte 
natura, se tem de despărţirea de 
Dumnezeu. Singura moarte de care 
trebuie să ne temem cu adevarat 
este moartea sufletului care ne 
lipseşte de viaţa veşnică, în timp ce 
moartea biologică ne separă doar 
temporar sufletul de trup. 

Cel de-al doilea fel de frică, 
văzut ca patimă, este o urmare a 
păcatului strămoşesc şi constă în 
repulsia omului faţă de tot ce i-ar 
putea compromite existenţa ca fiinţă 

căzută. Ea este datorată lipsirii de 
plăcere provocate de răni trupeşti 
sau sufleteşti. Teama de a pierde un 
lucru dintr-o astfel de cauză gene-
rează o tulburare a sufletului, resim-
ţită şi în trup. 

Teama ca patimă este întreţinută 
de iubirea lumească, lucru de care 
ţine orice teamă de moarte. Această 
patimă a apărut ca urmare a devierii 
sensului firesc al fricii văzute ca 
virtute. 

Aceste două feluri de frica, cea 
de Dumnezeu şi cea lumească sunt 
atitudini asemănătoare, dar au 
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ocazie, complicata conexiune a 
ideilor aduse în lumină, după o 
structură cu totul aparte. 

„Retorica circulară este un mod 
de a organiza, de a structura un 
discurs, în cazul nostru o predică. 
Pentru a-i permite ascultătorului să 
asimileze mai bine discursul, orato-
rul nu ezita să facă bucle înapoi, iar 
uneori să revină asupra a ceea ce a 
spus cu mult înainte pentru a 
reîmprospata acele cuvinte în min-
tea ascultătorilor. Predica Părintelui 
Galeriu, în ansamblul ei, se 
încadrează în acest tip de retorică.”  

Avva Galeriu era un erudit, dar 
universul de cunoştinţe teoretice, 
era cuprins într-o mare de trăire 
duhovnicească, care ajungea la in-
candescenţă imediat ce se împăr-

tăşea cu Trupul şi Sângele Domnului 
urmând apoi să predice. 

„Părintele Galeriu este un predi-
cator de excepţie, recunoscut ca 
atare nu numai de enoriaşi, între 
care se număra şi intelectuali de 
marcă ai Bucureştiului, ci şi 
studenţii care l-au avut profesor. Un 
predicator harismatic.”  

Pentru noutatea ideilor pe care 
le expunea în focul predicii, îl 
suspectam că a ajuns la izvorul 
duhovnicesc al acestora. Când se 
termina predica şi venea în Sfântul 
Altar, îl aşteptam cu un prosop, 
pentru că, de era vară sau iarnă, 
atâta foc dumnezeiesc punea în 
predică, încât fruntea, îi era 
încărcată de borboane grele de 
sudoare. Adesea spunea: „Până 
mintea nu ia foc nu poate gândi la 
Dumnezeu, până ochiul nu ia foc 
nu-L poate vedea pe Dumnezeu, 
până limba nu ia foc nu poate vorbi 
despre Dumnezeu.” Într-adevăr 
predica lui Avva Galeriu era foc 
arzător, lumină, bucurie duhovni-
cească, revărsate peste sufletele 
credincioşilor, care umpleau 
Biserica Sfântului Silvestru. 

 

Gabriela Ciobanu, studentă UMF 
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Duminică dimineaţa Biserica Sfântul 
Silvestru era plină de credincioşi. 
Intra în sfânta biserică prin uşa care 
duce direct în sfântul Altar şi fără 
să-l vedem simţeam o înviorare, o 
briza duhovnicească care trecea prin 
sufletele noastre şi un murmur, „A 
venit Parintele”, îi trăda prezenţa. O 
bucurie sfântă se revărsa peste 
popor în timpul slujbei, încăt nu 
simţeai cum trece timpul. 

Slujirea lui Dumnezeu la o 
asemenea înălţime duhovnicească 
nu era uşoară. Ispitele loveau iute, 
năprasnic, dar faptul că le primea 
fără cârtire aducea din partea 
Mântuitorului Iisus Hristos şi a 
Preacuratei Sale Maici bucurie 
duhovnicească şi har peste har. 
Acest lucru îl simţeam cu toţii şi 
mărturisesc că acesta era motivul 
pentru care atâta popor, nu se mai 
deslipea de dânsul, nici la ore târzii. 

Dumnezeu n-a căutat la puţină-
tatea noastră şi ni l-a dăruit la 
vreme de cumpănă, ca să străbatem 
agăţaţi de sutana lui de lumină, prin 
bezna de iad a comunismului.  

Când apărea pe solee în faţa 
uşilor împărăteşti, pentru binecu-
vântare se făcea o linişte cerească. 
Rugăciunile pe care le rostea erau 
vii. Toată suflarea din biserică 
aştepta predica. Preoţii se împărtă-
şeau cu Trupul şi Săngele Domnului, 
apoi preotul de rând, venea pe solee 
la predică. 

Avva Galeriu vorbea domol la 
început. Cu cât înainta în Adevăr 

cuvintele deveneau incandescente, 
frazele adevărate raze luminoase, 
care ridicau sufletele la simţirea lui 
Dumnezeu. 

„Părintele Galeriu, când vorbeşte, 
te conectează la Dumnezeu”. Toate 
sufletele din biserica erau 
transportate. Călătoream la începu-
turile creaţiei, înţelegeam dragostea 
lui Dumnezeu, pentru întreaga 
făptură şi se trezea în sufletele 
noastre dorul după Cel căruia Îi 
spunem atât de des Tată. Vreme de 
o oră ne purta pe aripile harului. 
Îmi amintesc că a fost invitat de 
Prea Fericitul Părinte Teoctist, Patri-
arhul Bisericii Ortodoxe Române, să 
slujească şi să predice la catedrala 
patriarhală. Era de Praznicul Ador-
mirea Maicii Domnului, înainte de 
’89. După predicâ, Prea Fericirea Sa 
l-a îmbrăţişat şi i-a zis: „Cu adevărat 
eşti dăruit de Maica Domnului.” 

Predica lui Avva avea o structu-
ră dogmatică, strălucit împletită cu 
elemente – cum obişnuia să spună – 
din viul vieţii. Nu înţelegeam în 
profunzime predica, dar o bucurie 
nespusă ne cuprindea şi un dor 
după o viaţă cat mai curată. Am 
încercat să notez câteva idei din 
timpul unei predici a lui Avva 
Galeriu, dar în final am observat că 
tot ceea ce am notat era o măzgă-
litură. Modul de a predica era cu 
totul descurajant, pentru cei ce 
doreau să noteze, dar mângâietor 
pentru cei care aveau cu ce să 
înregistreze. Am înţeles cu această 
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ţeluri diferite, excluzându-se una pe 
cealaltă. 

Ca şi celelalte patimi, frica este 
considerată, de către Sfinţii Părinţi, 
o boală, manifestată prin transfigu-
rarea unei dispoziţii fireşti în patimă 
şi prin numeroasele tulburări date 
de aceasta. 

Frica evidenţiază o relatie pato-
logică cu Dumnezeu. Astfel, El este 
negat, ignorat, respins ca proniator 
şi păzitor al fiecărei făpturi. Aceasta 
constă în amăgirea omului care 
crede că a fost părăsit de Dumnezeu 
şi că trebuie să se descurce singur, 
deşi El e mereu cu el. 

De asemenea, frica relevează 
lipsa credinţei în bunurile duhovni-
ceşti deoarece dacă omul ar avea-o 

nu ar fi cuprins de o alta teamă. Pe 
lângă aceasta, teama mai este dată şi 
de încrederea în bunurile materiale 
deşi acestea sunt trecătoare şi 
stricăcioase. 

 Caracterul patologic al fricii se 
manifestă prin imaginaţie, omul 
deformând realitatea, exagerând 
unele lucruri sau închipuidu-şi altele 
pe care le consideră astfel reale. 

Apariţia şi dezvoltarea acestui 
sentiment poate apărea şi din alte 
patimi, cum sunt mândria, trândă-
via, adică starea de păcat. 

De asemenea, ca şi celelalte pa-
timi, frica este o lucrare a diavolilor, 
aceasta fiindu-le un bun aliat în 
săvârşirea păcatului. 

Omul este considerat coroana 
Creaţiei lui Dumnezeu, el fiind 
înzestrat cu gândire raţională. 
Astfel, cei care mai au cât de puţină 
credinţă în El nu au de ce să se 
teamă, deoarece Dumnezeu este 
mereu aproape de noi şi ne 
ocroteşte, oriunde am fi... 
 
 
 

Gabriela Rusu, X B 
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Interviu cu Pr. Mihai Dorosincă –  
parohia „Sf. Voievod Ştefan cel Mare”, Iaşi 

1. Ce sfaturi daţi adolescenţilor 
pentru a putea duce o viaţă creştină 
autentică într-o lume în care adevă-
ratele valori sunt marginalizate sau 
desconsiderate? Aţi putea exempli-
fica câteva modele de viaţă? 

Viaţa creştină autentică este în 
strânsă legătură cu găsirea/regă-
sirea adevăratelor valori creştine. 
Odata conştientizate, omul ştie sau 
se informează asupra a ceea ce 
trebuie să facă pentru a păstra şi 
promova respectivele valori. 

Desigur, pentru a putea duce o 
viaţă creştină autentică, adică o 
viaţă duhovnicească deosebită, 
tânărul trebuie să mediteze la 
sfaturile, învăţăturile, poruncile 
bunului Dumnezeu şi să le pună în 
practică în viaţa de zi cu zi. De 
asemenea, trebuie să ia aminte la 
învăţăturile şi explicaţiile Sfinţilor 
Părinţi ai Bisericii noastre, care arată 
omului cum trebuie să se manifeste 
şi ce trebuie să facă pentru a fi 
alături de Dumnezeu, de Maica 
Domnului, de sfinţi şi îngeri. 

Ce trebuie sa facă un tânăr?  
În primul rând să respecte cea 

mai importantă poruncă lăsată de 
Dumnezeu: porunca iubirii. Cu alte 

cuvinte, să iubească pe Dumnezeu 
şi pe aproapele. 

Aceasta înseamnă că tinerii (şi 
oamenii în general) trebuie să fie în 
primul rând rugători către bunul 
Dumnezeu. Iar rugăciunea nu 
trebuie să fie doar de cerere, ci şi de 
mulţumire şi de laudă. Mai mult, 
rugăciunea trebuie să fie facută atât 
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Avva Galeriu sau Icoana din suflet

Înfăţişarea Părintelui Galeriu 
era aceea a unui preot ortodox tradi-
ţional. Vocea puternică, dicţia clară, 
expunere fără greş. Impresiona plăcut 
orice suflet care venea să asculte sau 
să ceară sfat şi binecuvântare. Acestor 
daruri cu care Dumnezeu l-a încu-
nunat, se adăuga şi harul, pentru 
care făcea un efort duhovnicesc 
susţinut. Citea foarte mult în toate 
domeniile, ştiinţă, literatură, filozofie, 
dar mai ales patristică. A venit la 
dânsul un student, şi s-a plîns că nu 
mai poate învăţa. Avva i-a spus; 
„am optzeci de ani şi vreau să învăţ 
chimie.” Duminica venea în sfântul 
Altar, cu un braţ de cărţi, cizelând 
ideile cu un foc molipsitor. Credinţa 
lui Avva Galeriu în caracterul inte-
grator al teologiei, îl făcea să 
cerceteze asiduu domenii fascinante 
ca fizica cuantică, matematica. Con-
cluziile, ajungeau în cel mai scurt 
timp în predică, în articole sau 
conferniţe, pentru care era atât de 
solicitat.  

Sub ochii noştrii, sfidând aceste 
vremuri de apostazie, la biserica 
Sfântul Silvestru se petrece ceva 
esenţial: e acolo un preot minunat, 
Constantin Galeriu, ale cărui predici 
nimeni n-ar trebui să le ignore. Nu 
este numai un mare teolog şi un 

propovăduitor de excepţie al 
dumnezeieştii Scripturi, ci – o spun 
cu toată răspunderea – un nease-
muit rugător.”  

Întreaga viaţă închinată slujirii 
lui Dumnezeu, şi mângâierii sufle-
telor necăjite i-a adus supranumele 
de Avva. Casa îi era deschisă oricui, 

viaţa cu totul transparentă. Asceza 
pe cât de dură, pe atât de discretă. 
Era cu adevărat un preot cu viaţă 
îmbunătăţită. Un trăitor. Spunea; 
„nimic nu îi lipseşte ortodoxiei, 
decât să fie trăită.” Slujirea Sfintei 
Liturghii o făcea din tot sufletul. 
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înainte. Un om bun mi-a adus o 
iconiţă de carton a Sfântului 
Nicolae şi mi-a spus: “Roagă-te şi 
căieşte-te. El te va ajuta“. Eu nu 
cunoşteam nicio rugăciune, însă 
acest om mi-a explicat: “Vorbeşte-i! 
Vorbeşte-i ca şi cum ai vorbi cu 
mine. Spune-i tot ce ai mai tainic, 
tot ce ai pe suflet, ceea ce nu poţi să 
spui altcuiva. Mărturiseşte-i toată 
viaţa ta păcătoasă“. 

Noaptea care a urmat a fost 
cumplită. Înţelegeam că nu voi mai 
ajunge până dimineaţă şi am înce-
put să mă rog. Încet, puţin câte 
puţin, îmi deschideam sufletul 
înaintea Sfântului Nicolae. Nu ştiu 
dacă aceasta a fost aievea, în vis sau 
în delir, însă vedeam în faţa mea 
doi ochi mari care mă priveau şi de 
care nu mă puteam ascunde şi un 
zâmbet, încadrat într-o barba albă. 
Privind această faţă blândă, am 
jurat că, dacă voi rămâne în viaţă, 
nu mă voi abate de la drumul pe 
care am apucat. 

A venit şi dimineaţa cu mult 
soare - prima după multe zile plo-
ioase. M-a copleşit o dorinţă mare 
să trăiesc, să mă bucur de soare, de 
iarbă, de oameni. Sufletul mi-era 
învăluit de mulţumire pentru faptul 
că trăiesc în această lume minunată. 
Am înţeles că rezistasem. Mi-au 
reapărut puterile, aspiraţiile, dorin-
ţele, de parcă renăscusem. Sprijinit 
într-un băţ, am ieşit afară, să mă 
bucur de căldura soarelui. Spre 
marea mea mirare, am văzut că mă 

pot lipsi de toiag. Cu fiece oră mă 
simţeam din ce în ce mai bine. 
Aceasta s-a întâmplat pe data de 28 
aprilie 1994. Am renăscut. Dar cel 

mai important este faptul că am 
găsit sensul vieţii mele nemernice şi 
păcătoase. Doar credinţa îl salvează 
pe om, îl face mai curat, mai bun, 
mai sensibil la durerea aproapelui. 
 
V.N.Piscun, oraşul Neviansk, regiunea 
Sverdlovsk 

 
 

Gabriela Ciobanu, studentă UMF 
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la biserică în cadrul sfintelor slujbe 
cât şi acasă.  

De asemenea, tânărul trebuie să 
postească în perioadele rânduite de 
Biserică. Nu este uşor, dar se poate. 
Trebuie să se Spovedească şi să se 
Împărtăşească dacă primeşte încu-
viinţarea preotului. 

El trebuie să evite acele fapte 
care pot fi catalogate ca păcate. 
Vorbele urâte, cearta, fumatul, 
invidia, mândria, lipsa respectului 
pentru cei din jur, consumul de 
droguri, răutatea, furtul sunt doar 
câteva exemple de fapte păcătoase 
care trebuie evitate. 

De asemenea, un păcat foarte 
răspândit, mai ales în rândul celor 
tineri, este cel al relaţiilor trupeşti. 
Dumnezeu binecuvintează dragos-
tea dintre doi tineri, dar acest lucru 
atâta timp cât este sinceră şi curată, 
fără excese şi relaţii trupesti. Acestea 
din urmă sunt acceptate doar dacă 
cei doi parteneri, neaparat bărbat şi 
femeie, sunt căsătoriţi. 

De asemenea, pentru a putea 
duce o viaţă creştină curată, tinerii 
trebuie să se ferească de tot ceea ce 
îi poate face să păcătuiască (antura-
jul negativ, vizionarea de filme cu 
caracter îndoielnic, accesarea unor 
pagini web nepotrivite etc.). 

Dar viaţa duhovniceasca nu pre-
supune doar evitarea faptelor păcă-
toase ci şi săvârşirea faptelor bune, 
virtuoase. 

Astfel, tinerii trebuie să vorbeas-
că frumos, să-i ajute pe cei care au 

necazuri, să-şi respecte părinţii şi 
profesorii etc. 

Doar având credinţă în 
Dumnezeu, manifestare religioasă, 
evitând fapta păcătoasă şi săvârşind 
fapta bună, un om poate spune că 
duce o viaţă creştină autentică. 

2. Părinte, cum putem dobândi 
liniştea sufletească într-o societate 
din ce în ce mai stresantă? 

Este greu, într-adevar, să-ţi regă-
seşti liniştea într-o societate ca a 
noastră, în care zbuciumul, zgomotul, 
grijile sunt prezente în viaţa omului. 

Dar se poate dobândi liniştea 
sufletească chiar şi în aceste condiţii. 

Această linişte nu există însă decât 
în strânsă relaţie cu Dumnezeu. 

Acolo unde este binecuvântarea 
lui Dumnezeu, apare şi liniştea. Ea 
însăşi este o binecuvântare de la 
Dumnezeu. 

Pentru a dobândi liniştea trebuie 
să ne cunoaştem rostul în viaţă şi să 
ştim exact ce vrem să facem pentru a 
primi binecuvântarea lui Dumnezeu. 
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Dacă conştientizăm că liniştea vine 
alături de Dumnezeu şi că suntem 
lângă El dacă respectăm sfatul şi 
învăţătura Sa, atunci ne este clar 
cum dobândim liniştea. 

Rugăciunea din biserică şi de aca-
să, postul, oprirea de la faptele rele 
şi săvârşirea faptelor bune, credinţa 
că Dumnezeu, Maica Domnului, 
sfinţii şi îngerii ne ajută să trecem 
peste ispite şi necazuri dacă noi ştim 
cum să le cerem asta, toate acestea 
deci aduc în viaţa noastră liniştea şi 
pacea. Aceasta deci în ciuda faptu-
lui că noi vom continua să trăim 
într-o lume zbuciumată, zgomotoa-
să, de multe ori rea. 

Odată dobândită comuniunea cu 
Dumnezeu şi implicit liniştea, toate 
încercările şi problemele vieţii sunt 
trecute mult mai uşor şi chiar înde-
părtate din viaţa noastră. 

3. Aţi putea face o radiografie a 
vieţii duhovniceşti din parohia „Sf. 
Voievod Ştefan cel Mare”, precum 
şi o scurtă prezentare a activităţilor 
desfaşurate cu tineretul? 

Pe data de 2 decembrie 2008 a 
început implementarea proiectului 
Centru de zi pentru persoane 
vârstnice, derulat în cadrul Progra-
mului PHARE 2004-2006 Coeziune 
Economică şi Socială – Servicii 
Sociale. 

Prin acest proiect, urmarim 
dezvoltarea serviciilor sociale prin 
înfiinţarea unui Centru de zi pentru 

persoane cu vârste peste 60 de ani 
aflate în situaţii de risc. 
1. Programul Tinerii noştri. 

2.1. Minicampionatul de fotbal 
În perioada 23-25 august 2008 a 

avut loc Campionatul de Fotbal 
pentru copii şi tineri. 

2.2. Vizita la muzee. 
Duminica, 3 august 2008, după 

Sfânta Liturghie, grupul de 
voluntari al Parohiei Binecredinciosul 
Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt a 
organizat o ieşire cu scop cultural la 
principalele muzee din oraşul Iaşi.  

2.3. Proiectul Colind de Crăciun 
În perioada 13-21 decembrie, cu 

ocazia sfintei sărbători a Naşterii 
Domnului, s-a desfăşurat activitatea 
Colind de Crăciun 

2.4. Întâlniri între tineri. 
Pe data de 29 noiembrie la capela 

Parohiei Binecredinciosul Voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt a avut loc una 
din numeroasele întâlniri cu tinerii. 
La întâlnire s-a vizionat filmul Pay is 
forward, discuţiile ulterioare 
bazându-se pe tema filmlului. 
2. Bucurie pentru Copii 

Cu ocazia zilei de 6 decembrie, 
Parohia Binecredinciosul Voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt a dus cadouri 
de Moş Nicolae Fundaţiei Daco – 
Romani 
3. Campanie Anti-Sida 

Parohia a participat ca partener, 
împreună cu alte organizaţii, 
asociaţii şi instituţii din oraşul Iaşi, 
la activitatea din cadrul proiectului 
„Deschide-ţi inima! Sunt la fel ca 
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Mărturisirea unui întemniţat

Vă scrie un om care se află în 
închisoare. Însă nu trebuie să vă 
speriaţi de acest cuvânt. Martor îmi 
este Dumnezeu, sunt curat în faţa 
Lui şi a oamenilor. Păcatul pentru 
care mă aflu aici nu este al meu. 
Poate că Dumnezeu îmi trimite o 
încercare, nu ştiu… Doar rugăciu-
nea şi cărţile mă salvează, însă cu 
cât mai mult citesc, cu atât mai 
multe întrebări îmi apar. Doresc să 
vă povestesc ce mi s-a întâmplat în 
orăşelul Lopatki, regiunea 
Sverdlovsk. 

În primăvara anului 1994, în 
închisoare pelagra a început să facă 

ravagii. În fiecare zi apărea un nou 
sicriu: boala nu cruţa pe nimeni, 
nici pe cei bătrâni, nici pe cei tineri. 
Mi-a venit şi mie rândul. Mi-a slăbit 
vederea, picioarele mi s-au umflat, 
dinţii au început să mi se clatine, 
încât nu mai puteam mânca. Dar, 
mai ales, au apărut vestitorii morţii 
- păduchii. În infirmerie nu mai 
erau medicamente. Am înţeles că 
nu mai aveam mult timp de stat aici 
pe pământ. Doar o minune mă 
putea salva. Şi ea s-a întâmplat. În 
Dumnezeu nu credeam, însă înţe-
legeam că boala mea era plata 
pentru viaţa pe care o dusesem 
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În semnul Crucii 

S-a întâmplat chiar la începutul 
războiului. Mi-a povestit un preot 
din Moscova. O rudă de-a lui locuia 
în Moscova. Soţul acesteia era pe 
front şi rămăsese singură cu copiii. 
Trăiau de pe o zi pe alta, iar ea nu 
mai suporta să-i vadă chinuindu-se. 
La un moment dat, femeia deznă-
dăjduită se gândea să-şi pună capăt 
zilelor. Ea avea o iconiţă a Sfântului 
Nicolae, deşi nu-l cinstea în mod 
deosebit. Nu i se rugase niciodată. 
La biserică nu mergea. Probabil că 
icoana îi rămăsese moştenire de la 
mama ei.  

Într-o zi femeia s-a apropiat de 
această icoană şi a început să-l certe 
pe Sfântul Nicolae, strigându-i: 
„Cum poţi privi liniştit la aceste 
chinuri, la cum lupt eu singură? 
Vezi, copiii mei mor de foame! Iar 
tu nu faci nimic ca să mă ajuţi în 
vreun fel!” În deznădejdea sa, 
femeia a ieşit din casă. Probabil cu 
gândul de a porni spre râu sau de a 
încerca să-şi pună capăt zilelor. 
Deodată se împiedică şi căzu. Când 
dădu să-şi ridice privirea, jos, în 
faţa ei, zări o mulţime de bancnote 
de zece ruble, aranjate în semnul 
Crucii. Femeia se cutremură. Căută 
mai întâi cu privirea pe cel care le-ar 
fi putut pierde. În jur nu era nimeni. 

Atunci înţelese că Dumnezeu S-a 
milostivit de ea şi că Sfântul Nicolae 
i-a trimis aceşti bani.  

Aceasta a impresionat-o atât de 
mult, încât şi-a îndreptat mintea şi 
gândul spre Biserică. S-a întors acasă 
şi a îngenuncheat în faţa icoanei. 
Plângea, se ruga şi-I mulţumea lui 
Dumnezeu. De banii primiţi a cum-
părat de mâncare. Dar cel mai im-
portant lucru a fost că ea s-a încre-
dinţat că Dumnezeu îi este întotdea-
una aproape şi că în momentele cele 
mai grele din viaţă El nu-l părăseşte 
pe om, ci îi întinde o mână de ajutor. 

Femeia a început să meargă la 
biserică, iar copiii au crescut cu 
credinţă în Dumnezeu, unul dintre 
ei devenind preot. 
 

 

 

 

 

 

„Noi minuni ale Sfântului Nicolae”, 
Editura Sophia, Bucureşti, 2004 
 

 
 

Gabriela Ciobanu, studentă UMF 
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tine!” organizata de Fundaţia 
Alături de Voi România cu ocazia 
Zilei Internaţionale de Luptă Anti-
Sida. 
4. Ajutorarea familiilor nevoiaşe  

Mai mulţi ani la rând, Parohia 
Binecredinciosul Voievod Ştefan cel 
Mare şi Sfânt a primit o serie de 
finanţări pe proiecte sociale de la 
Secretariatul de Stat Pentru Culte, 
acordând ajutoare câtorva zeci de 
persoane/familii cu situaţie econo-
mico-financiară dificilă. 
5. Colaboratori ai Proiectului 

Bătrâneţe Fericită 
Prin proiectul implementat de 

Protopopiatul II Iaşi, intitulat 
Bătrâneţe Fericită, proiect finanţat de 
Fundaţiile Olandeze, un număr de 
30 de bătrâni a primit o masă caldă 
la prânz, timp de un an de zile. Pe 
lângă aceasta, persoanele selectate 
au beneficiat şi de un program de 
consiliere psihologică şi socială cu 
persoane specializate 
6.  Tabara training voluntariat 

Tabara a avut drept scop 
instruirea voluntarilor într-o serie 
de probleme strâns legate de 
activităţile Parohiei. Astfel, în 
principal au fost învăţaţi: 
- să întocmească o anchetă socială;  
- cum să se implice în campania 2%;  
- cum să participe la implemen-

tarea diferitelor proiecte; 
- care sunt îndatoririle şi rolul 

voluntarului în cadrul proiectu-
lui pentru bătrâni numit 
Bătrâneţe Fericită;  

- un alt câştig al acestei tabere a 
fost acela că tinerii au avut 
ocazia să se cunoască şi să se 
împrietenească;  

- să facă diferenţa între obiective 
speficice şi obiective generale; 

- să planifice o activitate; 
- să schiteze un proiect, urmând 

paşii scrierii lui; 
- să planifice un buget. 
7. Tabara O bucurie de Crăciun 

Tabara O bucurie de Crăciun a 
avut loc în perioada 15-18 decem-
brie 2005 în comuna Bârnova, Jud. 
Iaşi.  

4. Cipurile biometrice sunt con-
siderate a fi un semn apocaliptic? 
Credeţi că implantarea ar fi utilă 
siguranţei omenirii? 

Nu accept ideea implantării 
cipului biometric. Un astfel de pro-
cedeu ar fi o ameninţare la demni-
tatea omului ca persoană creată de 
Dumnezeu şi chiar un factor de risc 
în legatură cu principiile libertăţii şi 
democraţiei societăţii umane în 
ansamblu. 

În legatură cu cipul biometric care 
ar putea fi pus în paşapoarte/acte de 
identitate, amintesc hotărârea Sfân-
tului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române din data de 25 februarie 
2009. 

Acolo se spune, printre altele: 
vazând tulburarea provocată de opiniile 
confuze şi contradictorii cu privire la 
noile paşapoarte biometrice, Sfântul 
Sinod îndeamnă clerul, monahii şi 
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credincioşii să rămană statornici în 
credinţa în Mântuitorul Iisus Hristos, 
Biruitorul iadului şi al mortii, să spo-
rească în rugaciune şi fapte bune, 
vieţuind creştineşte în familie, mănăs-
tire şi societate, fără a răspândi panica 
şi îngrijorare prin preocupare excesivă 
pentru lucruri trecătoare. Astfel, 
Dumnezeu ne va lumina, ne va apăra 
de tot răul şi ne va ajuta să săvârşim 
binele. 

Mai mult, Sfântul Sinod preci-
zează: întrucât unele persoane au 
reticenţe faţă de paşapoartele biometri-
ce, se va interveni pe lângă instituţiile 
Statului Român (Preşedinţie, Parlament, 
Guvern) cu solicitarea de a se adopta 
măsurile necesare pentru modificarea şi 
completarea legislaţiei în vigoare prin 
extinderea prevederilor referitoare la 
cazuri de urgenţă (paşaport temporar) 
şi la cazuri când, din motive de 
conştiinţă sau religioase, persoana nu 
doreşte paşaport electronic care include 
date biometrice. 

5. Ce sfaturi ne daţi în legatură cu 
studierea în străinătate şi stabilirea 
definitivă acolo? 

Eu cred că urmarea unor cursuri 
de învăţământ în străinatate este 
benefică pentru pregătirea profesio-
nală a celui care le urmează. Este un 
lucru benefic, aceasta cu atât mai 
mult cu cât este ştiut faptul că în 
Occident dotarea tehnică, accesul la 
informaţie etc. sunt bine puse la 
punct. 

În legatură cu stabilirea definiti-
vă în străinatate, personal nu agreez 
aceasta variantă.  

 
 

 
Vă mulţumim! 
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lazuli” (sulfat natural de sodiu, 
opiac, de un albastru intens). Este 
de precizat faptul că pictura gen 
frescă este deosebit de dificil de 
executat, deoarece această tehnică 
presupune trăsături de penel de 
mare precizie, nefiind posibile reve-
niri sau corecturi ulterioare. 

În interiorul bisericii reţin atenţia 
jilţurile şi stranele din secolul al 
XVI-lea (printre altele un jilţ dom-
nesc, o adevarată capodoperă a 
sculpturii în lemn), mormântul mi-
tropolitului Grigore Roşca, din 
pridvor sau mormântul sihastrului 
Daniil, care a trăit în apropiere de 
mânăstirea Voroneţ, din pronaos. 

Impresionând prin originalitatea 
artistică a picturilor, prin vioiciunea 
culorilor dispuse într-o armonioasă 
paletă de nuanţe, fiind un simbol al 
creştinismului în spaţiul Moldovei 
(intrat cu puţin timp în urmă în 
patrimoniul UNESCO), mănăstirea 
Voroneţ atrage anual numeroşi 
pelerini din întreaga lume. Rolul ei, 
de punct de legătură între Orient şi 
Occident, continuă şi azi.  
 

 
 

Răzvan Ciobanu, XI D 
 

Imagine parţialǎ a  altarului 
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neşte un râu de foc în care păcătoşii 
îşi află chinurile. Cel de-al treilea 
registru este Etimasia Sfântului Duh, 
simbolizat în forma unui porumbel, 
Sfânta Evanghelie şi Protopărinţii 
neamului românesc – având spre 
nord un grup de credincioşi călă-
uziţi de Sfântul Apostol Pavel, iar 
spre sud grupurile de necredincioşi 
care primesc dojana lui Moise. În 
registrul al patrulea, la mijloc, apare 
cumpăna care cântareşte faptele 
bune şi pe cele rele, lupta dintre 
îngeri şi demoni pentru suflete; în 
zona de nord raiul, iar în cea de sud 
iadul. 

  
Efectul de-a dreptul uimitor asu-

pra privitorului îl produce fondul 
general albastru pe care au fost apli-
cate toate scenele. Datorită tonalită-
ţii aparte, a şi fost denumit de către 
specialişti „albastru de Voroneţ”. 
Multă vreme acea culoare albastră, a 
cărei vigurozitate n-a fost estompată 
prin expunerea, vreme de secole, la 
razele solare, a fos considerată un 
fenomen în tehnica producerii 
vopselelor. De curând taina a fost 
dezlegată. Culoarea albastră, după 
cum s-a constatat, era obţinută din 
piatra semipreţioasă numită „lapis-

Scena „Judecăţii de Apoi” 
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Mănăstirea Voroneţ – între Orient şi Occident 

Unul dintre monumentele de 
mare valoare ale creştinismului 
ortodox, mănăstirea Voroneţ este 
dincolo de toate un simbol al îmbi-
nării artei cu credinţa. Rezultatul 
acestei îmbinări este o capodoperă 

arhitectonică apreciată pe plan mon-
dial, perla artei picturale medievale 
româneşti. 

Mănăstirea este situată în satul 
cu acelaşi nume, la 4 km de oraşul 
Gura Humorului, şi 36 de km de 

Biserica de la Voroneţ – iarna 
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Suceava. Faima ei artistică a atras 
vreme îndelungată atenţia specia-
liştilor Europei şi ai lumii în istoria 
artelor, fiind considerată de mulţi 
cea mai importantă ctitorie a domni-
torului Moldovei, Ştefan cel Mare. 

În 1488 s-au început construc-
ţiile, finalizate în doar patru luni şi 
jumătate, ceea ce a constituit un 
adevărat record pentru acea vreme. 
Biserica a fost aşezată pe locul ve-
chiului schit al lui Daniil Sihastrul. 
De mici proporţii, cu plan trilobat, 
având turla cu boltă moldovenească 
pe naos, ea face parte dintre puţi-
nele monumente de arhitectură reli-
gioasă din nordul Moldovei care-şi 
păstrează în mare măsură forma 
iniţială. Construită din piatră, are 
lungimea de 25,5m şi lăţimea de 
7,7m (atingând 10,5m în dreptul 
absidelor). Sfântul Gheorghe îi este 
hram, cavalerul a cărui lance ucide 
balaurul fiind privit ca simbol al 
victoriei creştinismului. 

 
Planul mănăstirii Voroneţ este 

cel tradiţional în arta ecleziastică din 
Moldova: pronaos, naos şi altarul 
inclus în absida din partea de răsărit 
a monumentului. Un element re-
marcabil pentru construcţia privită 
în ansamblu îl constituie îmbinarea 
armonioasă a elementelor arhitec-
turale preluate din arta bizantină 
sud-dunăreană cu noile creaţii în 
materie ale stilului gotic, originar în 
Franţa. Astfel a luat naştere stilul 
denumit moldovenesc, având o 

deosebită forţă de expresie. Influ-
enţată de aceste direcţii distincte ale 
artei, mănăstirea Voroneţ poate fi 
considerată, cel puţin la nivel arhi-
tectonic, o punte între est şi vest, 
între Orient şi Occident. 

Deosebit de interesante sunt bol-
ţile acestei construcţii; ele au ca 
reazem un sistem ingenios de arcuri 
în trepte, procedeu specific meşte-
rilor zidari din zona munţilor Caucaz. 

Pictura interioară a bisericii da-
tează în cea mai mare parte din tim-
pul lui Ştefan cel Mare. Ornemantica 
policromă a fost exprimată iniţial 
prin aplicarea de plăci de ceramică 
acoperite cu smalţ în diferite culori, 
care a generat cu timpul ideea apli-
cării de picturi murale pe faţadele 
principalelor biserici. În scenele din 
altar şi din naos s-a urmărit îndeo-
sebi redarea sensului teologal al 
imaginilor, realizându-se un ansam-
blu solemn, dar cu vădit caracter de 
monumentalitate. Printre aceste pic-
turi de interior atrag atenţia mai ales: 
„Cina cea de Taină”, „Împărtăşirea 
Apostolilor”, „Spălarea picioarelor” 
(in altar), „Ciclul patimilor” şi 
tabloul votiv al domnitorului Ştefan 
cel Mare (în naos). 

Pictura exterioară, cea care i-a 
adus renume mănăstirii Voroneţ, 
datează din anul 1547, când domn 
al Moldovei era Petru Rareş. La acea 
dată, în nordul Moldovei, zugră-
velile de exterior se practicau de 
mai mult de un deceniu şi jumătate, 
un exemplu în acest sens consti-
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tuindu-l biserica din Hârlău, pictată 
în întregime în intervalul 1530-1535. 
Tocmai de aceea picturile de la 
Voroneţ au o forţă expresivă uimi-
toare, meşterii zugravi fiind aici în 
deplinătatea desăvârşită a priceperii 
lor artistice, întreaga pictură exteri-
oară fiind privită ca cel mai reuşit 
ansamblu al artei feudale moldo-
veneşti. 

 
Figurile biblice din aceste fresce 

exterioare sunt apropiate de viaţă, 

însufleţite, fireşti. Frescele se disting 
prin coloritul lor viu, apropiat de cel 
al naturii înconjurătoare şi în care 
predomină verdele şi albastrul, prin 
compoziţia larg desfăşurată a dife-
ritelor scene. Faţada de vest, cu 
impresionanta scenă a Judecaţii de 
Apoi, este alcatuită compoziţional 
din patru registre. În partea superi-
oară se află Dumnezeu Tatăl, registrul 
al doilea cuprinde scena Deisis, înca-
drată de apostoli aşezaţi pe scaune. 
De la picioarele Mântuitorului por-

Chipurile a numeroşi sfinţi 




